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Nepieciešamība pēc visaptverošas pieejas

Pašreizējais Padomes 2008. gada 27. novembra Pamatlēmums 2008/977/TI par tādu personas 
datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās1, 
neveido visaptverošu regulējumu datu aizsardzībai, ko nodrošina tiesībaizsardzības un tiesu 
iestādes krimināllietās, jo tas attiecas tikai uz pārrobežu situācijām un tajā nav risināts 
jautājums par paralēliem datu aizsardzības noteikumiem, kas iekļauti dažādos ES 
instrumentos.

Parlamenta mērķis bija iegūt vienu visaptverošu datu aizsardzības instrumentu, kurā būtu 
risinātas dažādās pastāvošās problēmas un kurš attiektos uz dažādām jomām. Lai gan 
izstrādes procesa sākumā tika dots atšķirīgs norādījums, Komisija nāca klajā nevis ar vienu, 
bet diviem instrumentiem, kas nozīmēja, ka uz krimināltiesību jomu attiektos ierosinātā 
direktīva. Ar šo direktīvu, ja tā tiktu pieņemta, tiktu ieviesti vairāki uzlabojumi, piemēram, 
tiktu paplašināta tās darbības joma, pilnīgi aptverot iekšējas situācijas. Šobrīd ir pieejami 
daudzi un dažādi ES instrumenti, ar kuriem risināts datu aizsardzības jautājums policijas un 
tiesvedības jomā krimināllietās. Pašreizējā „šizofrēniskā situācija”, kurā valstu 
tiesībaizsardzības iestādēm ir jāpieņem datu aizsardzības līmenis, kas atbilst attiecīgajai 
situācijai, kuru tās izskata (pārrobežu situācija, iekšējā situācija, Eiropols, Eurojust, Prīme), 
nav ilgtspējīgs risinājums saskaņotā tiesiskajā vidē, ņemot vērā arī faktu, ka datu aizsardzība 
ir viena no cilvēka pamattiesībām (ES Pamattiesību hartas 8. pants). Lai gan hartas 
piemērošanas joma aptver tikai ES tiesību aktu īstenošanu (Pamattiesību hartas 51. pants), ES 
Tiesa šo terminu iepriekš ir plaši interpretējusi citās jomās. Vienlaikus LES 2. pantā šāds 
ierobežojums (ES tiesību aktu piemērošana) nav paredzēts, kas nozīmē, ka dalībvalstīm ir 
jāievēro pamattiesības. Šajā saistībā ilgtermiņā rastos juridiska rakstura šaubas par to, vai ir 
pareizi, ka vienas un tās pašas valsts iestādes iekšējās un pārrobežu situācijās izmanto divus 
dažādus jēdzienus, kas apzīmē vienas un tās pašas pamattiesības.

Nepārprotami regula būtu bijusi ieteicamāka, jo saskaņotības līmenis, ko iespējams panākt ar 
direktīvu, vienmēr ir zemāks un var novest pie nepareizas transponēšanas, neieviešot vienotu 
horizontālo praksi dalībvalstīs (kā tas notika ar Direktīvu 95/46/EK). Ne tikai forma, bet arī 
direktīvas saturs nevar nodrošināt to pašu aizsardzības līmeni, ko būtu iespējams panākt ar 
ierosināto regulu. Šajā saistībā EDAU cita starpā norādīja, ka „darbības jomas paplašināšana 
būtu vērtīga tikai tad, ja ar direktīvu tiktu ievērojami palielināts datu aizsardzības līmenis šajā 
jomā, taču tā nav. Salīdzinājumā ar ierosināto regulu daudzi no ierosinātās direktīvas 
noteikumiem ir pārāk mazattīstīti, un tiem nav redzama pamatojuma”2. Paziņotais reformas 
mērķis nav pilnīgi sasniegts, un izpratnes trūkuma problēma nav atrisināta3. EDAU mudināja 
likumdevējus „nodrošināt, ka abos instrumentos ir ietverti vieni un tie paši būtiskie noteikumi 
un ka tie stājas spēkā vienā un tajā pašā dienā”4. Arī 29. panta darba grupa savā atzinumā par 
datu aizsardzības reformu5 ir atkārtoti norādījusi uz minēto problēmu un paudusi bažas par 
Komisijas priekšlikumu. Tādējādi referents, ko atbalsta ēnu referenti, uzstās uz paketes pieeju 

                                               
1 OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.
2 EDAU 2012. gada janvāra atzinuma par datu aizsardzības reformas paketi 19. punkts.
3 Šajā saistībā sk. Komisijas 2010. gada 4. novembra paziņojumu „Vispusīga pieeja personas datu aizsardzībai 
Eiropas Savienībai” (COM(2010)609), EP 2011. gada 6. jūlija rezolūciju, Padomes secinājumus (Tieslietu un 
iekšlietu padomes 3071. sanāksme 2011. gada 24. un 25. februārī), EDAU 2011. gada 14. janvāra atzinumu u. c.
4 EDAU 2012. gada janvāra atzinuma par datu aizsardzības reformas paketi 37. punkts.
5 29. panta darba grupas 2012. gada 23. marta atzinums 01/2012 par datu aizsardzības reformas priekšlikumiem.
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abiem instrumentiem, un nepieciešamības gadījumā viņš ir gatavs to aizstāvēt, ietverot abu 
priekšlikumu grafika koordināciju.

Izvairīšanās no nereāla un neīstenojama jomu dalījuma 

Abu instrumentu atdalīšana rada pamatotas šaubas par to praktisko piemērošanu situācijās, 
kurās notiek sadarbība starp tiesībaizsardzības iestādēm un privāto sektoru vai citām valsts 
struktūrām. Divi dažādi instrumenti (kas pieņemti dažādos laikos) ar dažādiem noteikumiem 
no praktiskā viedokļa neļautu īstenot tiesisko noteiktību un vienlīdzību likuma priekšā. Tāpēc 
jāšaubās, vai direktīva tās ierosinātajā formā, lai gan tā arī attiecas tikai uz iekšējām 
situācijām, varētu īstenot pilnīgi visaptverošu pieeju1. Reizēm valsts līmeņa lieta var kļūt par 
pārrobežu lietu un/vai lietu, kurā nepieciešama sadarbība ar privātajām struktūrām. Visi 
savāktie dati potenciāli ir ES dati, kas tiek laisti apritē Savienībā. Labu piemēru „piesārņotu” 
datu izplatīšanai ir iespējams konstatēt Eiropas Cilvēktiesību tiesas (ECT) Marper lietā, kurā 
problēma, kas saistīta ar DNA paraugu glabāšanu vienā dalībvalstī, saskaņā ar Prīmes 
lēmumu kļūst par problēmu visās dalībvalstīs. To pierāda arī plānotā uzraudzības iestāžu 
izveide un uzdevumi, attiecībā uz ko direktīva tieši atsaucas uz ierosināto regulu, tostarp arī 
attiecībā uz Eiropas Datu aizsardzības kolēģijas pienākumu2. 

Turklāt ierosinātās direktīvas darbības jomā (2. pants) nav ietverts jautājums par ES iestādēm, 
struktūrām, birojiem un aģentūrām, lai gan tiem ir pieaugoša nozīme datu apmaiņā tiesu un 
tiesībaizsardzības nozarēs. Vienlaikus Komisija ierosina pārskatīt konkrētus tiesību aktus 
policijas un tiesu iestāžu sadarbības jomā 3 gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā, kas praksē 
būtu vairāki gadi (1–2 gadu ilgs likumdošanas darbs un 3 gadu ilgs transponēšanas periods, un 
pēc 3 gadiem Komisija sāktu šo tiesību aktu pārskatīšanu). Praktiski tas nozīmē, ka kopīgs 
standartu līmenis visā ES netiks īstenots turpmākajos +/- sešos gados, un tas ir pārāk ilgs 
laikposms.

Risināmās problēmas

Ir jānoskaidro vairāki konkrēti jautājumi, kas cita starpā saistīti ar turpmāk minētajiem 
aspektiem.

- Ikviens izņēmums attiecībā uz šo principu ir pienācīgi jāpamato, jo datu aizsardzība ir viena 
no pamattiesībām. Tā ir vienlīdz jānodrošina visos apstākļos, saistībā ar kuriem ir pilnīgi 
piemērojams Pamattiesību hartas 52. pants, ar ko ir atļauts noteikt ierobežojumus. Šādiem 
ierobežojumiem jābūt izņēmuma gadījumam no vispārīgajiem noteikumiem, un tie nedrīkst 
kļūt par normu. Vispārēja atvērtība (open blanket) un plaši izņēmumi nevar tikt pieņemti.

- Skaidra datu aizsardzības principu definēšana, piemēram, attiecībā uz elementiem, kas 
saistīti ar datu glabāšanu, pārredzamību, atjaunināšanu, atbilstību, nozīmīgumu un apjomu, 
kas nedrīkst būt pārlieku liels. Turklāt ir nepieciešami arī noteikumi, ar kuriem datu pārzinim 
tiktu pieprasīts apliecināt atbilstību. 
                                               
1 Šajā saistībā ierosinātās direktīvas 12. apsvērumā ir izteikts šāds vispārīgs paziņojums: „Lai nodrošinātu 
personām vienāda līmeņa aizsardzību, izmantojot juridiski īstenojamas tiesības, visā Savienībā un novērstu 
atšķirības, kas traucē personas datu apmaiņu starp kompetentajām iestādēm, direktīvai būtu jānosaka saskaņoti 
noteikumi personas datu aizsardzībai un brīvai apritei policijas un tiesu iestāžu sadarbībā krimināllietās.”
2 Šajā saistībā sk. 52. un 59. apsvērumu.
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- Trūkst novērtēšanas mehānisma attiecībā uz nepieciešamības un proporcionalitātes 
pienācīgu novērtējumu. Šis jautājums ir būtisks, lai novērtētu, vai konkrētie apstrādātie dati 
vispār ir nepieciešami un atbilst tiem izvirzītajam mērķim. Šādu novērtējumu nepieciešamība 
ir nupat kļuvusi īpaši būtiska saistībā ar debatēm par Teroristu finansēšanas izsekošanas 
programmu (TFTP) un pasažieru datu reģistru (PDR). Šāds novērtējums arī novērstu sava 
veida „Orvela sabiedrības” izveidošanos, kurā beigu beigās tiktu apstrādāti un analizēti visi 
dati. Datu vākšanai ir jābūt nepieciešamai, lai pamatotu mērķi, ņemot vērā, ka šo mērķi nevar 
sasniegt ar citiem līdzekļiem un fiziskās personas privātās dzīves pamatinformācija ir labi 
aizsargāta. Proporcionalitāte ir arī saistīta ar jautājumu par datu atkārtotu izmantošanu 
mērķim, kas nav sākotnējās likumīgās apstrādes mērķis, lai novērstu vispārēju iedzīvotāju 
profilu izveidi1.

- Trūkst skaidras profilēšanas definīcijas. Ikvienai šā jēdziena definīcijai jābūt saskaņā ar 
Eiropas Padomes ieteikumu2. Profilēšana tiesībaizsardzībā ir jānodrošina ar likumu, kurā 
noteikti pasākumi datu subjektu likumīgo interešu aizsardzībai, jo īpaši ļaujot viņiem izteikt 
savu viedokli. Visas negatīvās sekas jānovērtē saistībā ar cilvēku iejaukšanos. Vienlaikus 
profilēšanai nevajadzētu kļūt par boksa ringu patiesi nevainīgām fiziskām personām, kam nav 
nekāda pamatota personīga pamudinājuma, — tam nevajadzētu novest pie t. s. vispārēju 
Rasterfahndung.

- Ierosinātais režīms personas datu pārsūtīšanai uz trešām valstīm ir vājš, un tajā nav 
nodrošināti visi aizsardzības pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu to fizisko personu 
tiesību aizsardzību, kuru dati tiks pārsūtīti. Šī sistēma nodrošina zemāku aizsardzība līmeni 
nekā ierosinātā regula. Piemēram, direktīvas noteikumi atļauj datus nosūtīt trešās valsts 
iestādei vai starptautiskai organizācijai, kas nav kompetentas tiesībaizsardzības jomā. Turklāt, 
ja nosūtīšana pamatojas uz novērtējumu, ko veicis datu pārzinis (35. panta 1. punkta 
b) apakšpunkts), direktīvas noteikumi varētu atļaut apjomīgu masveida personas datu 
nosūtīšanu.

- Datu aizsargājošo iestāžu (DAI) pilnvaras, kas attiecas uz datu aizsardzības noteikumu 
uzraudzību un ievērošanu, nav pietiekami definētas. Salīdzinājumā ar ierosināto regulu DAI 
kompetence nav tik skaidri definēta. Nav nepārprotami noteikts, ka DAI varētu piekļūt datu 
pārziņa telpām, kā tas ir noteikts regulā. Arī sankcijas un piemērošanas pasākumi ir šķietami 
mazāk skaidri.

Secinājumi

Referents atbalsta ideju iekļaut arī tādu datu apstrādi, kas tiek apstrādāti tikai valsts līmenī, jo 
tādējādi būtu iespējams novērst nepilnības esošajos ES tiesību aktos, kā arī attiecībā uz šīm 
                                               
1 Tāpēc 19. apsvērums, kurā norādīts, ka datus ir nepieciešams lielā mērā atkārtoti izmantot, ir stingri jāsaprot 
saistībā ar 20. apsvērumu, kurā norādīts, ka ir jāierobežo datu apstrādes mērķi un jāievēro proporcionalitāte.

2 Ministru komitejas 2010. gada 23. novembra Ieteikums CM/Rec(2010)13 dalībvalstīm par fizisko personu 
aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi saistībā ar profilēšanu.
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situācijām tiktu nodrošināts konsekvents un saskaņots mehānisms. Tādējādi ar ierosināto 
direktīvu ir jāsasniedz aizsardzības līmenis, kas paredzēts līgumos, 
Pamatlēmumā 2008/977/TI, Direktīvā 95/46/EK un Eiropas Padomes Ieteikumā Nr. R (87)15.

Referents uzskata, ka, lai nodrošinātu saskaņotību un tiesisko noteiktību, ir īpaši svarīgi, ka 
direktīva un regula tiek uzskatītas par paketi grafika un iespējamās pieņemšanas ziņā.

Referents ierosinās grozījumus ar mērķi paaugstināt aizsardzības standartus līdz līmenim, kas 
līdzvērtīgs regulā paredzētajam.


